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ماسمقلى

العربةالمكتبةف!نالفرقةهذهتاريخقدمرغمعلى

يوجعذلكولعل؟عنهاالدراساتمنتخلوتكادالإسلامية

أتباعمنبفيرهمقورنواإذاالفرقةهذهأتباععددضآلةإلى

.الكبرىالمسيحيةفرق

لاالفرقةهذههنالاِسلامموقففإنأخرىجهةومن

مارغمعلىالكبرىالمسيحيةفرقمنموقفهعنيختلف

فالكل؟بعمابهابعضهمكفرفروقمنجميفاسيهم

بلاهوتهوآمنالسلامعليهالمسيجببشريةالقولتجاوز

مشيئة؟طبيعتينأوواحدةطبيعةللمسيجن!سبهنسواء)

يختلفولا.(أكثرأوواحدًاأقنومًا؟مشيئتينأوواحدة

ومنبل،المسلمنظروجهةهنذلكبعدكثيرًاالأمر

الأنبالمول؟كذلكالنمارىبعضنظروجهه

القبطيةالكنيسةرأىممثلاً-(؟)غريفوريوس

الكنائ!بينالدائرالجدالكل"إن،الأرثوذكحية-

.بالقاهرةالعلمىوالبحثالقطيةواثقالةالعلاالدراماتامقف(9)



منوالخلقدونيةوالبروتستنتيةالرومانيةالكاثوليكية

الأرثوذكسيةأو"الواحدةالطبيعة"وكنائس،جانب

جدالجملتهفىهونماإ،الآخرالجانبمناللاخلقدونية

ن(يجبالذىالصحيجالاصطلاحبسببأثير،فلسفى

الاتحادبنوعإِيمانهمعنللعبيرالمسيحِونيستخدمه

ف:ويقول.(9)ومخلصناربناوناسوتلاهوتبينالموجود

الذىالاقراروبينبهنعترفالذىإِقراونابينالاختلاف*

إنها؟ضئيلتافهاختلافالحلقدونيةالكناسًربهتعترف

*)2".اللاهوتيةالحقيقةونفسالمعنىنفسعنتعيرمسألة

علىاختلافلافإِنهالموارنةبعضنظروجهةمنحتىبل

انفصالهموأنالكاثوليكيةالكنيسةوبينبينهمالإطلاق

تاريخية،سبابلاًفقظوإداريامدنيابلدينيايكنلمعنها

بيانه.مياتىكما

عناظديثأنالمسلمينمنكعيراعتبرهناومن

الحديثيتضمنعامةبصفةالمسيجةحتىأوالكاثوليكية

المارونية.عن

فيهغداالذىالعصرذلك،الراهنعصرنافىولكنا

والمعتقداتالأفكارتفاعلوأصبج،واحدةكمدينةالعالم

.3/032البهةتاريخ:لورممرجمون(1)

.3/332الابر(2)

http://al-m
aktabeh.com

http://al-maktabeh.com


الموضوعاتدقائقرتاولتالمؤلفاتوكثرت،قسرياأمرأ

والتوقفالواقعذلكمسايرةمنلنابدلاكان،وفصلتها

ملةكلفىالصغرىالفرقمنوأمثالهاالفرقةهذهأمام

طريقممهدين،وتاريخهاواقعهاعناللعامكايثفين،ونحلة

بالموضوعيةيتحلىصحيجمنظوركلمنوتفويمهاتقييمها

الحقيقة.إلىويهدف

؟هذابحثنافىوالتقويمالتقييمفىالحوضنشأولم

وجهةمنسواءوتفويمهاكالمارونيةفرقةتقييمبأنلاِيماننا

للديانةتقييماطقيقةفىهوالفلسفيةأوالأسلاميةالنظر

ولابحثيجليهلاأمروهو،لهاوتقويمبأكملهاالنصرانية

بكثبر.ذلكمنأكثرهوماإِلىيحئاجنماوإدراسةتكفيه





التعريفا

الضرقيمالنصارىطوائفإِحدىهمالموارنةأوالمارون

الأنظاكية،(1)البطريركيةمنسريائاالأصلفىكانوا

-تحديدهفىالعلماءاختلف-الأزمنةمنزمنفىوانفصلوا

منفردةطائفة،فاصجواالبطريركيةتلكأقوامباقىمن

وأبالمارونيةالوفتذلكهنسمتبذاتهاقائمةوجماعة

الكاثوليكيةللكنيسةالآن،وتخننععالموارنةبطائفة

منغيرهافىكمامنضقةفروعأىفيها،وليسبروما

.(2)الشرقيةالنصرانيةالطوائف

يرقىايىالأمقفياتعلىيطلقلقب:patriarchatحبطريريهة(1)

م(325)اب!قاوىاجممعاعرق،القديمةالكيصةإلىزفها

والأمكندر!ة،،والقعمططيية،روهة:وهى،فهابخص

صقوطبعدالكراصىيبعضوكان،واورثيم،وأنطاكهة

بها.خاصةبطريريهة(ام534)القطنطه

المهحى،الايمان:معجمالوعىحموى:ص!حى:الأبانظر

.؟9؟ص

إبطاللىالرافةالحبججامع:داوديومدإتلمص:انظر(2)

.23،58صالموارنةدعاوى
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التسمية4سبإ

باشتقاقيختصفيماواحدرأىعلىالموارنةيجمعلم

إنه،منهمالقدماءوخاصةعلمائهمبعضفقال؟اسمهم

معناها:التىالسريانية(ماران)لفظةإِلىالنسبةمنمأخوذ

يقالكانديراسمٍعلىبذلكسمواكأنهم.سيدناأوربنا

القديسينمنأحداشدنابلفظةيعنوارلم،(ماران)ديرله

منالموارنةاسميثتقوالمفهم،نفسهالمسيجبل،الآباءأو

وخالفهم،الديراسمكانإِنهحيثمنبلرأشاالرباسم

(ماران)إِلىالنسبةبأنواحتجواالعلماءبعفىذلكفى

.+مارونية*لا"ماراية

وأللموارنةالموافقينمنسواءالمتأخرينجمهوروذهب

كانرجلاسممنمشتقالموارنةاسمأنإِلىأفدادهممن

تعييه.فىيتفقوالمأنهمغيرماروناسمه

أنهالموارنةيدعىالذى"مارون*يوحنا:إِنهبعضهمفقال

الابع،الفرنأواخرفىوعاينر،لطائفتهمبطريركأولكان

منالموارنةبهرطقةيفولونالذينجميعرأىهووهذا

يودفعهدإلىالقدماءالموارنةالعلماءورأى،النصارى

السمعانى.سمعان

أنكرمقوكلهم؟ذلكبعدالموارنةعلماءذهبثم

أصلأنإلى،النمارىعلماءمنالقدماءالموارنةهرطقة

12



.(1)*الأنبا"مارونالقديسإلىيعودنماإِالموارنة

بمارونوالتمسكمارونيوحناتركعلىحملهموما

فىالنصارىعلماءبينشديدنزاعمنوقعماهوالأنبا

يتبرألمإليهانتسبوافإذا*مارون*يوخامذهبحقيقة

مخالفيه.عند)2(الهرطقةلطخمناسمهم

الموارنةاسمأنإلىالموارنةعلماءمنآخربعضوذهب

لا،ورهبانه،الأنبامارونأ)3(مارونهارديرإِلىمنسوب

آخرهارونإِلىولامارانإِلىولانفسهمارون(4)مارإلى

.(المذكور)ْغَير

1(

(T

3(

4(

0(

آرايةكلمةأثاْو.رفيعكنيلقبوهو،آنجا+أصله+أنباْولفظ(

ايوعي:حموىمجي:الاْبراجع.الأطفالبلفة+بابا+مفاها

267صو،الابق c.

.الأيمانعينة،مخالفةالدعةأى:الهرطقة(

.525:625عى،ال!ابق:انظر

إلىبورياالعامىنهرضفافعلىالضهيرهارونA.دير.و!ع(

الأبراطوليبتويعهتاموتد.أنطاقيبقربوثيزرحماةمنالثرق

الأول"يوسيانالأبراطوربخاءهوأعاد،،م25عام.هرتيانوس+

له.ايعاتجةتهديمبعد

7ْ:ماروكلمةْ( arتكريملفظةوهىالعدْتفىْسريانيةكلمة

والأماقفة.القديسينامماءاهامالريالةال!شلىتعتمل

.،32ص،لابقا:انظر

الراتالحجججمامع:داودورصدإتلهمى:ؤلكتفملاتانظر(

.16:46عى،الموارنةدعاوىإبطالفى

22هعى،واولجانهاالثرقيةالبهائر:الممرياالبهةمنراهب:

+hitp:// www. ortmtlb. org. .6060/3002/itaiartbl ht
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رهبانمعتقداتبعوايبوما(1)لبنانجبلسكانأنأى

لتمييزهماسمهمعلىموارنةاًومارونيينفدعواالديرذلك

أولئكمعتقدتقبللمالتىالنعرانيةالطوائفسائرمن

.الرهبان

الرهبانأولئكببنكانبأنهالقولمنيمنعلاذلكأنعلى

الدعوةفىغيرهمنأكثرايفتهرمارونيوحناالممهلهمزعيم

عليهم،بطريرككأولانتخبحتىعنهوالدفاعمذهبهمإِلى

إلىالعلماءبعضذهابصبب-كانيقولونكما-ذلكولعل

.مارونليوحنامنسوبالموارنةاسمأن

4والتطورالنشأة

فيهظهرتالذىالزمانفىالموارنةعلماءاختلفلقد

وجه-)الردودروحماحبفقال؟الطائفةهذه

ىأالحامس+،القرنأالجيلمنذكانالموارنة:+اسم(952

غيرارتأىاللبنانىالمجمعأنإلا.الأنبا"!هارونعهدمنذ

(Iعدد8باب3جالرابعالفصلفى)فيهوردحيثذلك

ظهرأنهأى.(م685)سنةإلىيرجعنماإالموارنةاسمأن

تاية،دلعاتعلىبانإلىصور!ةهنالماروفيالهجرةتمتوتد(1)

.ايلادىالعائروخىالحابعالقرننذ

وامابه:ذلكتفملاتانظر

.22هص،واوطانهاالرقهال!ئى:الممر!ةالبهامنراب-

.561ص،الثرقبهاض:ىزكعزت.د-
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فىأىم068سنةالمسكونىالسادسالمجمععقدبعدها

بعدأعنى؟البطريركمارونيوحناعهدعلىالسابعالقرن

ذلكونحو.سنةمائتىمنبأكثرالأنباهارونالقديسوفاة

مجلد)الشرقيةالمكتبةفىالسمعانىيوسفارتأىتقريبا

(905وجه،11

القرنفىوجدتقدالمارونيةكانتلوأنهذلكوبرهان

فىأثرلهالوجدالموارنةبعضيزعمكماوالسادسالحامس

البعاقبةثأنشأنهمالآباءمنسنفاتفىأوالتواريخ

مثلاً.والنساطرة

لوجدالكائوليكىبالأِيمانمتمسكةالمارونيةكانتنجلو

عند،وذمهاالقدهاءالكائوليكيينالمؤلفينعندهدحهاذكر

بهااختصتلعقيدةن!ئأتقدكانتلووبالعكس،غيرهم

لاونحن؟عنهاأننسارها،وحامىعليهاالكائوليكيونلنقم

المجادلينأنمعالسابعإلىالحامصالقرنفىلذلكأثرأنرى

فىعددأيفوقونالقرونتلكقىوالمؤرخينالايمانأمورفى

التابعة.القرونكلالشرقبلاد

ال!تابعةالقرونفىللموارنةكئيرةآثاروجودذلكويؤيد

فيهاتلالقرونتلكأنهعبعدهوماالئاهنسيماولا

"؟.)نجلذىعنالمصنفون

الراتالحجججاهع:داوديوتإقلهميى:فىلكتفملاتانظر(1)

.6:96هص،الموارنةدعاوىابطاللى
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الجدالفيهوقعالذىالزمانفىنشأتالمارونيةفالطائفة

انفصلنماوإ؟المسيجالسيدفىالمضيئتينحولالكنيسةفى

بعقيدةلشمسكهمالنمرانيةالطوائفسائرعنالموارنة

السادسالمجمعتحديدورفف!همالمسيجفىالواحدةالمشيئة

(1).المسيجفىبالطبيعتينالملكيةهعقولهممع

فىالواحدوالفعلالواحدةبالمضيئةقالهنواًول

بمشورةم622سنةالرومملك"هرقل"المسيج

ملكيامنشوراأصدروقد،اليعاقبةبظريرك"أثناسيوس"

بقبولها،الناسوأمرالعقيدةهذهلتأييدم63.سنةفى

يسمىالأولمنأوفجمنثورًاأبسدرسنةفىثم

.Ectheseايهي!"

القولأى)المنوئليتيةبالعقيدةتمسكالأولالمنشورومنذ

*سرجيوس(المسيحالسيدفىالواحدةبالمشيه

و*مقاريوسالاسكندرى*ئوريقو9القصطنطينى

منبعفهامنفملةفرقثلاثإلىالريالةالأهةانقمتفعد(1)

اجممعتقلفلمالمسحالعدفىواحدةجمثيةنققدكانت،بعض

الأمةمنكق.ولموالمارونهةوالععقوبيةابطوريةوهىالادـس

لب،وهذهالملكةإلاالادصالمجمعتجلتطائفةالركانهة

بعدانهاولببالحادساجممععناهافيالرومملوكب!يمانتم!ك!

13فقدت،وطقومهاالقططييةالبهةعوائداتخذتتيل

ويونانية.رومهةوصيتالصريانة

7ص،الاب!:انالر 5 : 7 Y.

16



هرقل.منثوربقبول(9الأنالاكى+)

ثمٍ،الملكفسطنطينالمنوثلييةعفدهرقلبعدوهن

منشوراهذاقسطنظأصدروقد،قسطنطأوقسطةخليفته

فىالمنوثليتيةوبقيت،يا"لأ+طوبس.3يسمىالمعنىذلكفى

والقحطنطينيةوالأنطاكيةالاسكندرية:العلاثالكنائس

.الثلاثالملوكهؤلاءزهانفى

فىالمعترفمكسيموسالعقيدةهذهناهضمنوأول

الأووشليمى،البطريرك*،و"صفرونيوسالقسظنطينية

وهن؟قواهمبكلوحاربوها،الكنيسةرجالمنوغيرهما

منذالعقيدةهذهمقاوهةفىالحصوصعلىاشتهرواالذين

الأعظم.الروهانىالحبر8+مرتيوستتسعأخذت

قسطةبعدباللحيانىالمعروفالملكقسطنطينملكولما

عقيدةحرت،وبهمتهرعضدهالكاثوليكىبالمعتقدتمسك

مثيئةالمسيجالسيدفىبانالاعتقادأى)ابوثليية

إلىنبةمقاريوصةالمارونيةالفرلْةتململماذا:!الصاثلورب(1)

تلكفىالواحدةبالمحةالقولعفدالذىابطركرك?'j&,مقا

سويرسئاع،ف!نلقطبالموارنةخاصئالي!ذلكياننجب.؟ابد

لقبعلهميطلقلمابطريركيةتلكفىالمنوفيعى

سواالإصبهدر!ةابطر!ركةفىد!وصقوروستاع،ولاالويرميين

الذىيعقوبإلىنهبالعابْةالطاثمانصمتبلديوتحورصن

تباع،وكذلكاطلقيدونىالمجمعبمدونحرهاالعقطأهذهعفد

عقهدةعغدواالذكنمارونرهبانإلىنهةموارنةمموامقاريوس

.47ص،:الابقانظر.الحادسالمجمعبعدونئروهامقاريوس

79



فىأنحددالذىالم!كونىالمجمعفىم068سنة(واحدة

وفعلين.مضيئتينالمسيح

سنةوبالتحديد؟عثرالثانىالقرنأواخرومنذ

نطاكىالاً*البطريركالثالث*المحريكيدوعلى،م8211

الكنيسةحظيرةيدخلونرويدًارويدًاالموارنةأخذ،اللاتينى

معوالحلافالشقاقآثارهنيتخلمواولمالكاثويكية

ثمومن(1)عشرالسادسالقرنحتىالكاثوليكيةالكنيسة

.(2)هذايومناإلىالرومانيةالكنيسةطاعةفىثابتينلبئوا

لاوناباباْعهدفيرومةوبهسةالموارنةبينالعلاقاتتوطدتفقد(1)

إلىالعايثرلاونْالابافارسل،سانوابطريركالعاثر

هداياهعالفرنسصكمانالرهبانمن6تينالمارونىالطريرك

بآ(1)،وفىالبه!ةوالأصراربالعقائدتتعلقديهوتعليمات

التثب،دوعومنحهأنطايهةْلقبْبطريركلسمعانثبتم5159

م5671سنةولىالمارونىالعبجمععلىبعلطهواعرف

المارونيةالطائفةعلىبطريركاالرزىمخائلانتخب

عثرالثالثغريغوريوسالباباواعرف،(ام7101-581)

العهدذلكوفذ،أم957مةيطريركيه(م5721-5851)

بالغوقد،المارونىالطقسإلىترباللاتيةالعاداتاتدات

،وقداتتاسهافى،(ام806-6951)الرزىيويصفابطريرك

ما606سةونى،ام895مةعقدهالذىاجممعلىهذايلهأطهر

الرقى.الحسابوألغىالغريغورىايقويمادخل

تاريخ:ديكاعاطوسوالأرثمدريت،يمصسثلالمطران:انطر

.132صالثرتيةالكنة

,ai.246Vol. IX Pم!اNew Catholic Encyclo

الحجججامع:داوديوصفإقلميى.ذلكتفهسحلاتانالر(2)

.TV:23عى
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قظينحرفوالمآباءهمأنفيزعمونالمعامرونالموارنةأما

وحدةعنأنفسهمفصلوا،ولاالكاثوليكيةالديانةعن

.(1)أبدًاالكاثولكيهَالكنيسة

ذلكطهر"الدكنلىلهمك!خوانللكاثولكالموارنةنظرماقدائبا1)

بفرحالميىالزحفالموارنةلاقىفقد؟الكيبيةاطروبفىجيدا

فىبعضهمرالقهمخى(ساعدةكلللصلي!وبذلوا!يومفلا

التىالممالكفىالموارنةاحتلفقدثمةومن،أوريثلمعلىالزحف

متقعين(ابصرالةالطوائفبينالأولىالمرتةالصيبيونيثدها

فىالأرضملكيةكحقالفرنجةبهايتقعالتىوالامازاتبالحقوق

لىوالموارنةالفوببنابعاطفهذاوالقمر.المقدسلتمملكة

إليهتقدمع!فىالرإلىكعاتلويسنزلففدما؟العصورجمع

وفد،والهداياالمؤنومعهممارونىألفعثرخمةمنمؤلفوفد

لىمؤرخةكسنانبهذهرسالةالاسعلويىسلمهم

التىالأمةهذهبانمقعون:+ونحنيخهاجاءام12/5/025

هذاوطهر،الفرنسحةالأمةمنجزءمارونالقديسبالعمتعرف

لتهدئةفرنسنفرقةانرسنابذبونارسلعدماكذلكايعاطف

عارعدماالأولىالعالميةالحرببعدوكذلك،ام086عامالجبل

الفرنى.الأددابتحتلبان

انظر:

الطائفةأمرحق!قةعنلمجليةابراهين:لابدريانيوسف-

.3،3عى،المارويخة

تاريخ:ديكإعاطيرسالأرثفدريت،ييمميثلالمطران-

.32.عى،الرنجةالكنبة

لىالمحرةالموموعةةواخرونالجهيىحمادبنمانع.د-

.638-637مى2ج،المعامرأوالأحزابوالمذاهبايأديان

وأوطانها،الثرتعةال!ئى:المصريةالبهطمنراهب-

.922ص

.521،589ص،المثرقبهائس:زكىعزت.د-

248,246,.NewCatholic Encyclopedia Vol IX p

/http://www. opuslibani. org. lb/opusliarabc/A] Mawarenat

Iesmaronites. htm
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المجمعوفىمكتبتهفىالسمعانىإن:قائلينويعترضون

سائرعنالموارنةانفمالسببأنأبانقد(1)اللبنانى

عنينفصلوالمأنهمأى.مدنئا؟بلدينيايكنلمالطوائف

بينهمصدثتلفتنةبلمذهبهملاختلافاًنظاكيةكنيسة

.الرومملوكتتاعوبين

ألبتة.الأولينأخباوفىلهاأئرلاالروايةهذهأن.إلا

،وهنببينةيؤيدهالمبهاأتىهنأولهوالذىوالسمعانى

إِليها.يلتفتبأنجديرةغيرفهىذم

مذهبعنهنثالمامدياالموارنةانفمالسببكانولو

دالاًالموارنةاسمنجدالأولينكتبجميع،ففىجديددينى

.2()مدنىحزبعلىلادينيةفرقةعلى

عشرتسعةالاَنوحتىنشأتهممنذالموارنةعقدوقد

)1(

)2(

قوانيهنعىالذىوهوالأعظمالجرعنفيناثبْاالسانىكانفقد

ونظمها.وحدوده

.07عى،الحجججاهع:داوديوسفإقييى:انظر

7ص،الابقانظر 9 ، 2 4 ، rr.

إلىبالأفافةانظر،الطائفةهذهناريخعنايفميلاتمنوللمزيد

مبق:ما

المارونية.الطائفةتاريخ:الأهدنىالدويهىاسطفان-

الكنيةتاركخ:الثابىنجراثلاللهعديخائل/اطورى-

المارونة.الريانةالأنطاكهة

:دركانيوصد/المطران-

lو3المرداعللىالرافةالبراهين. والموارنة.لجراجمة

.بانبجبلواشقلالهاالماروننالطائفةاعللىتارييةنية.

02



وعياغتههذهبهمتطويرفىدورهمنهالكلكانمجمعًا

:(؟)هىالمجامعوهذه.الآنع!هوالذىبال!ثكل

موسىالبطريركبرئاسة،م5571،قتوبينمجمع-ا

.(المجمعهذانصبعدإيينايصلولم)،العكارى

البطريركبرئاسة،م9561،قتوبينمجمع2-

هذانصبعدإلينايملولم)،الرزىميخائيل

.(المجمع

برئاسة،م581.آب1-7ا5قنوبينمجمع3-

إنليانو،الأبوحفمورالرزىمجائ!يلالبطريرك

هذاكانوقدع!ثرايالثغريفوريوسالباباموفد

المجمعمقرراتبعضلاِدخالالأولىالمحاولةالمجمع

والتنظيمالكنسيةا!ياةيخصبماالتريدنتينى

الالهية.الأسراروخدمةالداخلى

2قنوبينمجمع-4 5 - IAبرئاسة،م6951أيلول

داندينىالأبوحغعورالرزىسركيسالبطريرك

وقد7111lementالثامناكليمنفموسالباباموفد

وفى،الدينيةالكتبفحصفىالمجمعهذانظر

علىوالإطلاع،الموارنةإيمانصحةعلىالتاكيد

اللهخرنر:اب!وربتلممتال:انظر،9)

http:ll www. maronitesynod. org/history- synods. htm

21



وممارستهموتعاليمهموحالتهمالاكلبروسحياة

كبفيةفىوالنظر،للمؤمنينورعايتهمالكهنوتية

ومنروهافىالمارونيةالمدرسةمنالامتفادة

تلامدها.

م،691oالئانىتشرين31،قتوبينمجمع5-

الأبوحضور،الرؤَىيوسفالبطريركبرئاسة

السابق.المجمعقررههاتئبيتهدفهوكان،داندينى

برئاسة،م8951،-إِهدنموسىضيعهَمجمع6-

فىالمجمعهذانظروقد،الرزَىيوسفالبطريرك

الأسرارإقامةفىاتباعهاالواجبالقوانينبعض

فىذكوهاعلىيؤتلموالتىالطقسيةوالاحتفالات

السابقين.المجمعين

برئاسة،م11101الأولكانون5،حرايقمجمع7-

هذاهدفكانوقد،العاقووىيوسفالبطريرك

المضرقىتقليدهاإلىالمارونيةالكنيسةإِعادةالمجمع

اللاتينىالناثيرمواجهةفىالقديمةوعوايدها

المتماعد.

تحطععرمسعوهبمثالةالسهعةمعolهذفتعتهرأنيمكن

اللملالي.للمجمع

-أيلول28،اللويزةلعدةديرفىاللبنانىالمجمع8-

22



15

11

البطريركبرئاسة،م7361الأولتشرين2

المونسنيوروحضور،الحازنفرغاميوسف

الباباموفدالسمعانىسمعانيوسف

هذاعملClementأ*عشرالثانىاكليمنغوس

التريدنتينىالمجمعتطبيقعلىقوانينهفىالمجمع

والتنظيميةالدينيةجوانبهابكلوِإصلاحاته

المارونية.الكنيسةفىوالثقافية

4iأيلول21،بقعاتهمجمع 7 iبرئاسة،م

إلىالمجمعهذاسعىوقد،دوادسمعانالبطريرك

فصليخصمافىاللبنانىالمجمعمقرراتتطبيق

.الراهباتأديارعنالرهبانأديار

471نيسانا5،مشموشهمجمع- Vبرئامة،م

الرسولىالقاعدوحفحور،عوادسمعانالبطريرك

هذاسعىوقد،القرنسيسكانىديسيداريوسالأب

مافىاللبنانىالمجمعمقرراتتطبيقإلىالمجمع

أبرشياتهمفىإقامتهمومراكزالمطارنةرسامةيخص

.البطريركالحيدويهلوانتخاب

3،قنوببنمجمع- 0 - '1 Aم؟75هالعانىتضرين،

هذاسعىوقد،عوادسمعانالبطريركبرئاسة

مافىاللبنانىالمجمعمقرراتتطبيقإلىالمجمع
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وفصلالمطارنةورسامةالأبريفاتتقصيميخص

.الراهباتأدياوعنالرهبانأديار

برثاسة،م6751آب13-52،بقعاتهمجمع-

المطارنةالمجمعهذادعاوقد،الحازنطوبياالبطريرك

أبرفياتهم،فىاللبنانىالمجمعبقوانينالتقيدإلى

الأبرشياتتقسيمباحتراميتعلقمافىوبخاصة

الرعوية.الحدمةوتنظيموحدودها

برئاسة،ام768ألِلول03-ا6،غوسطامجمع-

المجمعهذابحثوقد،اسطفانيوسفالبطريرك

المطلقالحفسو3علىوأرغمهمالرهبانقضيةفى

الرعاياخدمةممارسهْمنومنعهموالمطارنةللبطريرك

واجبعلىوأكد،المبنانىالمجمعلمقرراتتطبيقًا

اللبنانى.المجمعبقبولمارونىكل

28،مموقمجمع- - Yoبرئاسة،ام078تموؤ

،اظازنميخائيلالمطرانالبطريركىالنائب

موريتا،دىبطرسالأبالرسولىالقابسدوحضور

إثرعلى،اسطفانيوسفالبطريركتنحيةإبان

بتقسيمالمجمعهذاذكروقد.هنديةالراهبةقفية

وأمراللبنانىالمجمعفىالمقررايأبرثياتوتحديد

الداعىالحادسبيوسالبابابقراووقبل.بتنمذه

vi



مجمعمنوطلب،اسطفانالبطريركتنحيةإِلى

المجمعلمقرراتعربيةترجمةيطبعأنالايماننشر

اللبنانى.

أيلول619-،الجوزوطافىثقيقعبنمجمع-

وقد،اسطفانيوسفالبطريركبرئالة،ام786

الداعىالسادسبيوسالبابابقرارالمجمعهذاقبل

وذبنر،منعسبهإلىاسطفانالبطريركإعادةإلى

المطارنةأجبرولكنه،الأبرلثعياتوتحديدبَتقسيم

قانونبذلكلاغياابطريركبقربالسكنعلى

أبرشاتهم.فىالمطارنةسكن

الأولكانون%'I-13،الأولبكركىمجمع-

09IVالمطرانالرسولىالقاصدبرئاسة،م

أكدوقد،اسطفانيوسفوالبطريركآدمجرمانوس

وعلى،الأبرائياتوتحديدتق!سيمعلىاجممعهذا

مطارنةبانتخابوحدهموالمطارنةالبطريركحق

أبريثاتهمفىالمطارنةسكنوجوبوعلى،جدد

.الواهباتأديارعنالرهاناديار!صلوعلى

نيان59-13،اللويزةسيدةديرمجمع-

88 iوحضورالحلويوحناالبطريركبرئاسة،ام

وتد،غندولفىلويسيوسفالرسولىالقاصد

25



المطارنةإقامةمراكزقبنعيتىالمجمعهذابحث

أديارفصلوقضية،إبرشياتهمفىسكنهمووجوب

.الراهباتأديارعنالرهبان

31-11،البلدىالمجمعأوالثانىبكركىمجمعا-8

مسعدبولسالبطريركبوئاسة،ام856نيسان

برونونى،بولسالمطرانالرسولىالقاصدوحضور

لقوانينتمامًامطابقةالمجمعهذاقوانينأتتوقد

اقتضىالتىالأموربعضفىإلا)اللبنانىالمجمع

تطبيقهافىالأسراعبهدف(تلطيفهاأوتبديلها

تبعهاوماام86.حوادثولكن.ال!ثعبقبلمن

ومقرراته.المجمععلىالنسيانستارأسدلت

اممعلعدعقدتالتىالعضر6اكلامعهدهنعترأنيمكن

لمقرواته.تطمكلمسعر!بمثايهاللبيانى

41-ا،3ْالمارونىالبطريركىأخيرًاالمجمعثم-'9

برئاسة،الجبلسدةدارفى،م3002،حزيران

ونظرأ."صفيربطرسنصراللهمار*البطريرك

نعرضالمارونيةالمجاهعآخرلكونهالمجمعهذالأهمية

كمافهيأهدافهجثفمن،التفصيلمنب!عيءله

اللجنةعفعو-عون*خلهل*أنطوانالسيديصرح

(ربعة؟-المارونيالبطريركيالمجمعليالأعلامية

26



:)1(:وهي

التيالمتنوعةالكنسيةوالتقاليدالتراثاكتشاف-ا

معالمشتركومنها-iونيةالماالكنيسةبهاتمتاز

الهويةتترسخحتى-كلهاالأنطاكيةالكنائس

.المارونوانشَروجدحيئماالمارونيةالكنسية

المطلوبالتجديدهناك؟ليراثالأمانةمع-2

.والمكانالزمانلمقتغياتوفقًا

النظاقفيالمارونيةالكيسةوحدةعلىالتأكيد3-

.الانتشاوبلدانوفيالبظريركي

والتثبتبالأيمانوالتمسكالرجاءإلىالعودة-4

الكنيسةدعوةتبرزالمجالهذاوفي؟بالرسالة

وخاصة،والعالميةالمشرقيةرسالتهافيالمارونية

.والحضارا!الأديانحوارفي

كمعوةهوطوعاتاعتمدتالأهدالىله!هو!قعئا

هى:كهرىضسهملالاتليجممعت

)1(انظر:

-J/www. maronitesynod. org/media/magazine/ar-raiya!/:ح"،t
-386 tony-aoun. him

.www//:ptth-maronitesynod. org/media/magazine/rabitah-
akhawia-.3002-hcramhtm

hitp:// www. ayletmarcharbel. com/ letterpatriarch. hirr-

2467lجهStoryM؟http:// www. almustaqbal. congstories. aspx-

Tv



ورسالتها.ودعوتهاالمارونيةالبهيسةهوية-ا

الأشحاصستوىعلىالرعوىالتجدد2-

الرعوية.المجالاتوكافةوالهيكإت

.اليومعالمفىالمارونةالكنيسة3-

وأنظمتها.المارونيةالكنيسةقوانين-4

العالمي.انتشارهافىالمارويةالكنيسة5-

الصعيدينعلىالهويةقف!يةيثير:الأوللالملد+

الانتماءوتعزيزاإيماناتركيخبفيةواللاهوتيالتاريخي

الأنطاكية،الكنائسسائرمععلاقتهفيالأنطاكىالكنسي

ت!لظبحيثوالأِسلاميالعربيبالعالمالعلاقةأيغئاويطرح

ودرسالمشتركوالعيشالحياتيةوالحبرةالتاريخعلىالأفعواء

.تحدياتهنيحملهبماالراهنالواقع

بنيوية،قفاياويطرحالتجديديتناول:الثاليوالملد

الكيسةمفهومهناكالبنيويةالقفعاياففي:حياتيةوئؤونًا

الستاتكلبينوثيقةعلاقاتمنتقرفهوماالبطريركية

القضاياوفي؟ومؤمنبنورهبانًاإكليروئا:منهاتتكونالتي

الإكلهرول!وتنشة،للبالفينالدينيةالثقافةهناكالحياتية

الضبيبة.وستقبل

الحياتيةبالموضوعاتحافلفهو:الئالثالملدأما
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والقفعايا،السياسةمنالكنيسةهوقفمنها!والتساؤلات

واستثمار،والاعلاميةوالثقافيةوالاجتماعيةالاقتصادية

.بالأرضوالعلاقة،تنمويةمشاريعفيالأوقاف

والتنظيميةالقانونيةالأهورإلىالرالعالملفويتطرق

بصورةوتتنظموهيكإتهاالكنيسةإداراتتتفعلحتى

.الناسخدمةفىلرسالتهاتاديةعصرية

هنبالانتشاريعنىالذي:الحامصالملفالملفاتأهمومن

المنتضرينهريةعلىفالحفاظ؟والوطنيةالكنسيةالناحيتين

أمرالجديدالانتماءبلداناًوالميسيفةللبلدانالولاءمع

المستقبل.إلىبالنسبةحيوي

العقائلى4

المواونةعنالسالفةالأجيالفىكتبواالذينجميعإن

غعرأوكاثولي!كانواوسواءالغربأوالشرقفىسواء

هذهقاطبةميزواقد،مارولينغيرأومارونيين،كاثوليك

واحدبشيءالنمرانيةالشرقيةالطوائفسائرعنالطائفة

السلامعليهالمسيجفىأنتعتقدكانتأنهاوهو

لالتقاءواحدوفعلواحدةمشيئةذو،ولكنهطبيعتين

واحد.(1)أقنومفىالطبيعتين

(I)جموهراوئخصبمفىيونالةكلمةكوأكعا؟3"لأ":الأتنوم..

.ههصالم!هحىالإيمان:معجمالسوعىحموىمجىالأب:انظر
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دعمالذىهرقلالامبراطورأنالفرضيةهذهيعززومما

ماربديرطيبةعلاقةعلىكان،الواحدةالمثيعًةأصحاب

.الكثيرةالأوقافلهيقفوكانمارون

بعدالمتاخرونالموارنةهمذلكخلافادعىمنوأول

،فإنهمبأحقابالرومانيةالكنيسةإلىطائفتهمانضمام

وأمخالفةفىقطيسقظوالمأجدادهمبأنيدعونأخذوا

الكاثوليكية.الكنيسةمعشقاق

إقناعفىالاجهادفىسبقهمنجم!عفاقالذىولكن

ألففإِنه،*البانينمرون+أو"نيرون*مرهجكانبهذاالناس

اًهمهاكان،ربمااللاتنيةباللغةشتىتم!انيفالضأنهذافى

،ام967سنة+طبعةودينهموأعلهمالموارنةاسم*فىكتابه

.م4969طبعة+الإِيمان+سلاحسماهآخروكتاب

إنسامةفىأسهبالحصوصعلىالكتابينهذينوفى

الكنيسةعنتنشقلمالمارونيةالطائفةأنعلىالبراهين

تاتًااستقصاءالأهرفىاستقمىوقد،قطالكاثوليكية

قدبعدههنالقضيةهذهتعاطواالذينالموارنةجميعإنحتى

بئباتزعمهمعنبهيدافمواأنحاولواماكلعنهأخذوا

الكاثوليكى.الايمانفىطائفتهم

الفديسمنماخوذالمارونيةاسمأنهوادعاهماوخلاصة

الطائفةهذه،وأنالحاس!القرنلىعا!قالذىالناسكمارون



مارونوأن(9)الحلقيدونىالمجمعإِيمانعندائمًادافعت

ضد،وكتبالرومانىالابالمرسلىانفادالأولبطريركهم

أتباعدائمًاقاومواالموارنة،وأنالواحدةبالمشئةالقائلين

فىالكاثوليكىالأيمانإلىرجعواالذينوإن.2()المنوثلييين

الطائفةيكونوالمالمؤرخونذكركماعشرالثانىالقرن

الحق.عنزاغتلْدإنهاقال؟منهاجماعةبلبأسرهاالمارونية

علىمراحةتشهدوالتىالقديمةكتبهمنصوصأما

منهاالمارونيونفيتبرأالكائوليكعقوان!ئقاقهممخالفتهم

علىطابى"الكفرطوما9يدعىعنهمغريبًالثصخماأنويدعون

مكرًاملتهمبينانسلواقدعامبوجهوالياقبةالحصوصرجه

.تريد)3(لابماتنطقوجعلوهاونميررهافسادأكتبهمفىوعاثوا

1(

(T

(3

الرأىعلىكانواالذينكلمامدةئملقدالحلقدويخين3وا

أيفئاغيرهاوفىالمارونيةمهدهىاكىأفامهجهاتفىال!ثوليكى

الموارنة31مناعمالحلقيدونيناكمكانبحيث،سوريةنواصهن

هارديربربانمابطريقةتجملونكانواالذينعلىيطلقكانالذى

المئيةتفيةعولالحلافوبب،إليهموبحمون،هارون

إلىالحلقيدويخونهؤلاءانفصلالمحيجالحيدفىوالمين

مكحيي!وخلقدونيينالواحدةبالمثةتالواموارنةخلقيدويخين

للقولبالاتماراثهرالذىالمعترفمكعيموسالقديسإلىنبة

التييزهمبيلعلىهذاباسمهفهمافريقكل،وعرفبالمشين

إلىنبةالملكيين3باوالآخرونالموارنة3باالأولونتمردأنإلى

..اللحيانىتالطينانهوالأصحالرومملوكأحد

.337:338عىابراهبنلباب:دركانيوسف:انظر

الابق،:ابوثليتةأوابرثيةعنابنملاتمنالمزكدانظر

بمدها.ماوهاص

الحججص:جمامعداوديو!فإتيبس:بلماتفمهلاتانظر

27:38.
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المجمعحرمإن11ة(9)دريانيوصفالمطرانيقول

لايتناوللمولمذهبهمللمنوثيليينالمسكونىالسادير

قالواولوالمواونةوإن`r'"تعليمهمزطريفولاالمواونة

المنوثييين.منكانواإنهميقالأنيصحلاالواحدةبالمشئة

تيينهاجاهذاحاولت)3"الرأيينبينفروفًاذلكفىويضع

المحاولة.وأعيتنىأستطعفلما

Liturgy(4)الليتريخِية

الأنظاكىالطقىفىجذورهيجدالمارونى()ْالطقسإن

1(

(T

3(

4(

5(

مابقا.الممرىالقطرفىالمارونىالبطريركىالنائب

.34صاالمارونيةالطائفةامرحققةعنالجيةالبراهنلباب:دـ!دانيومف

.338صالسابق:انظر

ورسميةعامةخدمةالأصلىمفاهايونانية:كلمةالليترجيااوالليرجبة

الكلمةهذه،اصقملتعئراثمن-عثرالسابعالقرنوفذ"وظيفةأو

،فاللرحةبرمتهاالبهعةفىللهيقامالذىالرسالطقىعلىيدل

بالاغادالكنيةلهاتعبراييوالحركاتوايكدتالرموزمجمر2هى

يدلايفاتتعملوحافي،للهالواجبةالبادة،عنرأمهاالميممع

عيدكلعلىاللهترجباتقالمجازى،وبمفىأخبردياناتثعائرعلى

Divineإلهبةليخجبةوممطلح،احتفالى Liturgyالفداساى

الثرتية.ال!نىبعضبمفهوم

انالر:

.،2صاالمحيحىالأيمانمعبم:اليوعىحموىمبحىالأدي-

.137ص.الديخةالممطلحاتمعجم:خلهلاحممد.خذبلد-

البهائسمنببههصةالحاعةاليرجمهةالميممجملهو:الطقى

ترابين،،أفاح،ملوات:ثىصورلىوممارسانطلمننطقةاو

..وتواتتعا،ي!

انالر:

.903ص،الحابق:الوعىعموىصبحىاياب-

.79ص،الابق:خللأحممد.خليلد-

rv



،ومنذالأورشليمىبالطقسالشيءبعضتأثر!إنوالسريانى

لأتييةعنامرعليهدخلتعشرالسادسالقرنأواخر

الأصلية.عناصرهتخفىكادت

بطريركيةزمنفى(الليتة)هذهوتدعمتتأصلتوقد

فتأثرتالميلادىع!ثرالسادسالقرننهايةفىالرزىيوسف

ش!رقىطقصأىمنأكعراللاتينيةبالعوائدالمارونيةالطقوس

الكهنوتيةوالملابس(9)الأسرارخدهةفىسيماولا،آخر

منبدلاًالفطيراستعمالونإدخال،الحارجيةوال!ثارات

الالهية.الذبيحةفىالحمير

القرنفىتباثيرهابدأتطقسىتطويرحركةهناكلكن

سنةالمنعقداللبنانىالمجمعمع،ثمالدويهىمععشرالسابع

القرنهذاقبلثمارهاتوًتلمالتباشيرهذهلكن،ام736

العناصرمنالطقىوتنقيةالتراثلدرلولجانعُعنتحيث

أهمةالاعتبارفيالأخذمعالأصالةإلىوالعودةالدخيلة

.الحالاقتصىإِنالتجديد

تشرينهنالأولايأحدفىالمارونيةالطقسيةالسنةوتبدأ

علههانحملنظورهيخرنعمة:معاهالمححىايعريدلىوالر(1)

ثرص.كاهن!دعلىبهاعلاتةزىظاهرطقسبممارسة

.6ص،الابعةالكنهةاسرار:جرجمىجب/الأرضهدياكونانظر

واالمقدصةالمحةوصر،المعموديةصر:هىاسرارمبةوللكنية

سحةوصر،ايوبةوصر،الالخارستياأوالثكرومر،المرون

.99صالابلانظر..الكهنوتوسر،الزيبةومر،المرضى
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الأولتشرينمنالأخيرحدالاًفىوتنتهى(نوفمبر)الثانى

علىوحياتهالمسيعشخصحولتتمحوروهى،()أكتوبر

أزمنة:تسمىكمحطاتالسيديةالأعيادتظهرحيثرضالاً

وأحد،وتقديسهاالبيعةتجديدأحد:ربه،الميلادزمن-

ؤيارةوأحد،العذراءبشارةوأحد،ؤكريابثارة

ليوسف،البيانوأحد،يوحناهولدوأحد،العذراء

.الميلادبعدالذىوالأحد،اايلادوعيد،النسبةوأحد

وأحد،الدنجعيد:وبه(الظهور)الدنحزمن-

الموتى.وأحد(والصديقينالأبراروأحد،الكهنة

النسوممدخلاًحد:وبه،الكبيرالنسومزمن-

أحد:الأولىالثلاثةالنسومألمابيعوخدمة،(المرفع)

وخدمة،الفالالابنوأحد،المنزوفةوأحد،الأبرص

وأحدالأعمىوأحد،انختعأحد:العجائبأسبوعى

الإثنينخدمة:وبه،الآلاموأسبوع،الشعانين

.ربعاءلأواوالعلاثاء

الجديد،والأحد،القياهةأحدوبه،القيامةزمن-

.العنصرةوأحد،الصعودوخميس

:العنصرةبعدولالاًالأحدوبه،العنمرةزمن-

.الأتدسالتالوث

.المقدسالصليسزمن-

3،



دينىلتذكارخدمةيومفلكلالسبعةالأشوعأياموحتى

الأثنينويوم(الربقيامةتذكار)الأحدفيوم؟معين

الأبراروالأنبياءتذكار)الثلاثاءويوم(الملائكةتذكارأ

الأربعاءويوم(والرهبانوالكهنةالأحبارووالمعترقين

الرسلتذكار)الحمي!ويوم(الإلهوالدةالعذراءتذكار)

ويوم(الثهداءتذكار)الجمعةريوم(الأربعةوالأِنجيليين

.(الموتىتذكار)لسبتا

الاستعدادتتطلبمقدسةأوقاتالمارونىالظقس!وفى

الحمسينى،الصوميسبقهالقيامة،فعيدوالصلاةبالصوم

فىالرسلمسوميسبقه،وبولسبطرس:الرسولينوعيد

صوميسبقهالعذراءانتقال،وعيد(يونيو)حزيرانلثهر

يسبقصومًاهناكأن،كما(أغسطس)آبشهرفىآخر

مطلوباللحماًكلعنالانقطاعأن،كماالمجيدالميلادعيد

تعديلاتولكن؟الأصلفى،هذاوالجمعةالأربعاءيومى

بعدسيماولافيهاوبدلتالتقاليدهذهعلىدخلتعديدة

.(م6291:6591)العانىالفاتيكانىالمسكونىالمجمع

المقدسالكسابمنفمأخوذةالمارونىالطقسصلواتأما

عديدةصلواتهناكأن؟كمافيهوتأمللهشرحهىأو

افرامكالقديسالسريانيةالكنيسةآباءلىاٍتعودوترانيم

وغيرهما.السروجىيعقوبوالقديس،العريانى
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الموارنة:عندإلاتوجدلاقميزةليتورجيةعناصروهناك

التسعونالمزموريقال،والأحدالجمعةصباحصلاةففى-

التقليدفىواردغيروهو+...العلىسترفىالجالس"

الكلدانى.الطقسفىمقابلاًلهنجدلكنناالأنطاكى

فىالمارونيةالكيسةفىيرتلالذىالنورنشيدوفى-

603)السريانىافرامللقديسنشيديقال،المساء

ولمستقيمى،النورهلللأبرار+:مطلعه(373

.+الفرحالقلوب

اللهياارحمنى+الحمسينالمزمورنجدالمساءصلاةوفى-

مزاميرأما،البخوربتقديممرتبطا*...رحمتككعيايم

المارونى.بالتقليديختصماوهوالنورعنفتتكلمالمساء

القداسفىالقراءاتيسبقالذىالمزموراختيارإِنثم-

خارجلهوجودلاأمرانحتلفةوالطقوسوالصلوات

المارونى.الطقس

(1نوامير*)أوأنأفوراتأونافورات"عدةالمارونىوللطقس

علىممْصورالقداسمنقم:المؤنينتداساوالافورأوالأنافورا(9)

المفدمى.القربانمناياوليمبههمالذينوحدهمفهمالمعمَدين

الرىالصثاءتمةوروايةثكروصلاةاياصحوار:منويالف

عئ!يةرسلههعالعلامعيهالميحتناولهالذىالأخيرالعثاءأى)

..ومبدلةالقدسالروحواصدعاءوؤكر(ابصارىيققدكماموته

انظر:

دج،الايمانممجم:ايحرعىحموىمبى:الأب-

.205،632ص

.69-86عى،الباد!:فارسلايز/الفى.د-
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مارنافور،الريعلهامةبطرسمارنافور،عثرالاثنىنافور:هى

مرقسمارنافور،الردموليوحنامارنافور،الربأخىيعقوب

الأنافوراتهذهوبعض،رومابابامارخسطوسنافور،البشر

.(اليمقوبية)الأرثوذكسيةالأنطاكيةالكنيصةمعمشترك

ممافهىبطرسمارأنافوراأحياناتسمىوالنىالرسلأنافوراأما

الخطوطاتفىسوىايأنافور)هذهتوجدلاإِذ،الموارنةبهينفرد

.م2591سنةرومافى(1القذاير)هذاطعولقد.المارونية

ال!ثولي!كةفىرنشبعكليخدماصطلاح:قدَاس(1)

الملاةإلىالقداسقانونويثير،المقدسللقربانوالاْرثوذكية

علىيقوموهو،وابيذابخزأوالفطير:العناعرتقدسالتى

.الأقباطالأرثوذك!عندالخمرمعانحتمرالخبزيخهايستخدمطقوس

جثإلأخيرالعثاءلصورةإعادةوهو.الكاثولكعندرالفطر

خبزاأخذثمتلاميذه-معيزعمون-كماالسلامعلىالمعحجلس

اجلكممنيبذلجسدىهوهذا:وقالإياهوناولهموكسرهوثكر

:فقالالعثإءبعدالكاسعلىذلكثلوصنع.لذكرىهذااصنعوا

لودْا..أجلكممنيراقالذىبدمىالجديدالعهدهىالكأسهذه

،2-22:اfمرضjrn-V%هتىوانظر2.-22:91

.2ه-11:32قورتساو

الميحمعوالمداقةوالجويةالارتاطتيدزعمهمفىعمليةوهى

-كم!بقولهعملاوتتلاثىفواملهنبيهمهايختفيبجث

لهوأنافىثبتدمىويئربج!دىياكلمنكل+-يزعمون

!تالْثونترونلعدةالم!يحيونظلوتد،6:56يوخا..

..لهفهمهمحولويقاتلون

انظر:

المذاهببينالعفديةالفروق:الدعدإبراهمالقس-

42:72عى،الم!حة

العالم،واصاطردياناتمعبم:إهامالالاحعدإمامدـ.-

393صن

.2/672،للدياناتالموسوصالمعجم:زكارسهيل.د-
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الأنافوراهذهبينوثيقةعلاقةهناكأنبالذكروجدير

الكنيسةفىالمستعملة+ومارىأداى*الرسلوأنافورا

لفرحالآنحتىيستطيعوالمالعلماءأنإلا.الكلداسية

تاريخها.تحديدأووظروفهاالعلاقةهذهأسباب

اللفةهىف!نتالمارونىالكنسىالطقسلفةأما

اللغةسادتأنإلىالآرامهاللغةفصحىهىالتىالسريانية

فأصجتالمارونىالشعبلفةهىوأصبحتعليهاالعرد5

.(1)مغاتستخدمانوالسريانيةالعرية

مصالرالتلقىه

قبليجاووهموهالبنانجبلسكانإِن:قبلمنقبا

لمالذىالحلقيدونىالمجمعأتباعمنكانواالموارنة31اتخاذ

أمامنايعترضهاها.ولكنهذايوفاإيىاليعاقبةتقبله

الحلقيدونىالمجبمقبولهمبعدالموارنةأن؟ذلكمشكل

اليعاقبة.عندإلاتكنلمبخلالمكانكلفىظهروا

سق:ماتفملاتانظر(1)

ديليهابمنالمارونيةالبهةبحث:مفيربول!الأب-

.103،034ص2!آ،البهةتاريخقراء!إلى

.23842-3،الثرتهال!ئى:الممريةالكةهنراهب-

253.weN.252:Catholic Encyclopedia Vol IX pp

ht//:pt www. Angelfire. com/ nj2/stelomar/a1 koddas.html

hilp:// www. Angelfire. com/ nj2/stelomar/ alkonafour. himi
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ملب*الذى:(1)التريساجيونعلىزيادتهمذلكفمن

كانولوالحلقدونيينلدىمرفوضةعبارة.ومىلأجلنا*

الحاسىاجممعأخبارفىعهميذكرالذينالوهبانأولثك

(2)الحلقدونىبالمجمعإيمانهمبسببالشدائدقاسواأنهم

بعدأنهم،فكيفعنهمكلامناالذينمارونرهبانهم

لمعادةاستعمالفىيشرعونالحادلىالمجمعمنخروجهم

الحامس.المجمعوكذاالحلقيدونىالمجمعأعداءعندإلاتوجد

:"قدوسالتريساجيونهذهتذييلفىلفظهمأيفاذلكومن

*يموتلامنياأنتقدرس،قوىياأنتقدوس،اللهياأنت

)1(

)2(

اثلثالدبهايمىيونانيةكلمةهى:Trisagionايريساجيون

ارحنا،يموتلاالذىتدوس،القوى،تدوساللهئدوس:التقدير

الثرفية.الطقوستدادي!فىالكلمةخدمةأثاءفىبيرنمالذى

علىتططنهيةكيسةفىكانالطقسفىامفمالهأولإنوقيل

منأقدمهوبلآخرونوتال،م434سةبطريركها"برتصْعهد

قديممناباطر!عندباستعمالهذلكعلىويدلون،العهدهذا

هذاتبلالبهةعنانفملواذدهؤلاءأنالمعلومومن،الزمان

ثاتخالفهمايىال!ئسعنياخذونيعودواولم،بمدةاياريخ

.الطقوسمن

انظر:

المححى،الأيمانمعجم:اليعوعىحموىمجىالأب-

.4،1ص

الطانكةامرحثقةعناطيةابراهينلاب:دـ!مانيو!-

.69صهامق،المارون!ة

رائا.35.نهموتبواادـيمرتهمابوليزيونلهدم

451مى،الثرقبهائس:زكىعزت.د-:انظر

.542.lopediaVol IX pكأNew Catholic Ency

.www//:ptih ayletmarcharbcl. orR/ SainiMarounAr. htm
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لاالذىقدوس،القوىقدوس،الله*قدوسبدل،اليعاقبةمثل

الملكية،أىالسريانيةالفروعسائرعندالمستعمل"يموت

.واليونانكاللاتينالنصرانيةالكناشوسائر،والنساطرة

بالجوهر:*المساوىالاِيمانقانونفىقولهمأيفئاذلكومن

المستعملأيه+هعالواحدالجوهربدل"ذى"كاليعاقبةلأبيه

.والنساطرةالملكيةعند

لمألثياءاليعاقبةملةمنالموارنةاتخاذذلكومن

الكنيسةمنانفبسالهمعهدبعدإِلااليعاقبةيستنبطها

،وعوائدأئمتهمألفهاالتىوالطقوسكالنوافيرالكاثوليكية

بهم.خامة

بصفةاليعاقبةأولياءأسماءكتبهمفىإِدخالهمذلكومن

ذلك.ونفيرقديسين

المعلومالأمرمعالمؤكدةالأمورهذهكلبيننوفقفكيف

،ويقبلونبالطبيعينيقولونكانواالموارنةأنوهوأيبساالمؤكد

.؟اليعاقبةبخلاف+"لاونوالباباالرابعالمجمع

نسيرهمالحامىالمجمعرهبانأنإمانقولأنإؤنفيجب

الأخبارفىيذكرفإنه؟كلامنامحلهمالذينهارونرهبان

.هاروناسمعلىديرانحماةنواحىفىكانأنهالقديمة

خوفمنإهاالحادلىالمجمععهدبعدالربانأولئكأنوإما

اليعاتبة.-يئبَودخلواالكنيسةهجرواآخرسببمنوإما



فىوأنهميعاقبةذلكقبلكانواالرهاناًولئكأنأو

تعاليمقبلوااليعاقبةهرقلفيهافعطهدالذىالزمانذلك

يثرحهفىهرتلقصدهالذىبالمعنىولكنالحلقيدونىالمجمع

واحدةمشيثةبمعنىأىاليعاقبةبطريركيدىبينقدمهالذى

كمام063سنةنحوذلكوكانالطبيعتينفىواحدوفعل

يذكر.

المجمعأمرفىاليعاقبةخالفواوإِنالموارنةفإنولذلك

فكانوا،أصلهمإلىينزعونيزالوالمأنهمإلاالحلقيدونى

بعدأدخلوهماجلعنهمأخذواحتىويخالطونهميحبونهم

الموارنةكتبمنرفعنالوأنًاحتى؟والدينالطقسفىذلك

يبقلم(9)"الاون1والبابا،الحلقيدونىالمجمعقبولالقدماء

ومن؟(2)اليعاقبةعنديوجدلامماجذًانزريثيءإلافيها

الغربوفىالضرقفىالعلماءمنكثيرجعلفقدثمة

يعاقبة.الموارنة

ىأالمنوثليعةأوالمنوثيليةبمذهبكذلكالموارنةوتائر

.الواحدةالمشيئة

لأنهالنسطورىالمذهبأولأيخالفالمارونيوالمذهب

النسطوريةنماوإواحداقنومفىمتحدتينبطبيعتينيسلم

اطلقعدونى.اجممعتعالمإبندالذىالبهبرلاونالباباأى(1)

داودـ:يوسفإتيمى:وايعاقبةالموارنهْبينالعلاتةتفمنانظر(2)

.49:101ص،الموارنةدعاوىإبطاللىالرافةالحبججاهع

41



كلىاتحادبينهماحصل،ولووائنومانطبعانأنهماعلى

رالآلةكالعاملواحدة،وإِرادةواحدفعلعنهمايتاتىحتى

والانسان،العامل،فاللهأغرافطمنلغرضيستعملهاالتى

.(1)رأيهمعلىالآلةيسوع

-الواحدةالطبيعةمذهب-المنوفيزيةثانيًاويخالف

انحتلفة.بأشكاله

والكيسة،المصريةالأرثوذكسيةالكنيسةثالعاويخالف

الواحدةبالطبيعةالقائلين؟اليعقوبيةوالكنيسة،الأريخة

.الواحدةوالمثيئة

الكاثوليكية،الكنيسةرابعاالمذهبهذاويخالف

رثوذكسالاًالروموبهيسة،البروتستانتيةوالكنيسة

فىمتف!ادتينغيرومشيئتين،تامتينبطبيعتينالقائلين

.(2)المسيجالسيد

نأسبق-كماالموارنةفيزعمالآنأمانرالأعلفىهذا

فصلواولاقظالكاثوليكيةعنينحرفوالم-أنهمفملنتا

الطائفةامرحق!قةعنالجيةابراهينبب:دريان!ومف:انطر(1)

.orة25ص،نيةالمارو

انالر:(2)

المذاهببينالعقديةالفروق:الدعدإبراهم:القس-

.41:51ص،المحة

.25:53ص،الابلى:دركانيوصف-

.395لم2،المعرهالموصوعة:وآخرونامضحمادبنمانعدـ.-
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احتفظتفقدذلكوهع؟أبذاالكنيسةوحدةعنأنفسهم

مستقلةشىءكلقبلفهىالممزةالحاصةبملامحهاالمارونية

الذىالمارونىبطريركهاوئاسةنحت،محفاالعتقلالأ

تاكيداللفايةطفيفةإضافاتمعكنائسهاكافةعلىيشرف

البتوليةنظاممنالنقيضعلىأنهاكما،للبابالولائها

تيج،الكاثولكىالأِكليروسىأعضاءكافةعلىالسائد

الاحتفاطوكذلكالزواجالكهنوتفىالأقلللرتب

.(1)سرةبالأ

:(2)لشخصياتبرزاأ

الناسك:مارونأوالكبعرمارونالقددى

تتركلمأنهإلا؟الموارنةفرقةإليهالملماءبمضوينسب

جذآمنستبعرةترجمةسوىعنهالثابتةالقدممةالآثارلنا

الأولالنمفنحوفىقوريقأسقف+ثودوريطس*كتبها

.*اللهأمماءتاريخ+كتابهفىالحامسللقرن

.251:531ص،اثرقبمائس:ؤكىعزت.د:انظر(1)

الموارنةءرجالأبرزعنالمملاتمنلمزيد(2)

انظر:

الارونهة.الطاثفةبطارتةسل!لا:الأهدنىالدويهىايعطفان-

وتدي!هم.الموارنةعناعاما!:الديرانىافرام-

لهد:بطرسالآباتى-

.اجزاه(8)والأصاتفةالموارنةالبطارنةمل!لة.

39fوشبوأد،رهوتلاميذهمارونالقديى. I q.

الربخة.لىالمهورون:ملرلوي!الأب-
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لأهرالكاتبهذالأنالمطلوببكلتفىلاترجمةوهى

وزمان،،ووالديهالقديسهذاوطنذكرأغقلقدنعلمهلا

الزمانثم،الدنيايعتزلأنقبلحياته،وسيرةولادته

التىالبلدةواسم،وفاتهوتاريخ،فيهتنصكالذىوالمكان

علىعظمىكنيسةفيهالهوبنتجسمانهعلىاستولت

بكلجاهلأيكونأنالمتوقعغيرمنأنهمع،(1)قولهحسب

لمرلبًا.لهمعاصروهوالظروفهذه

بلدةهنكانالقديسهذامنشأاٍنالباحعينبعضفقال

ذلكفىاستندوا،وربماأنطاكيةمنبالقرب+ماروسبة*تدعى

فىكانإيخارأسهسقظبلآخرونوقال،الاسممماثلةإلى

الذهبىيوحناوبينبينهكانماإلىمستندًاأنطاكيةمدينة

أهلمنكاننماإأنهإلىغيرهموذهب،المودةمنالفم

اللهعبادةإلىانقطعلأنه(الضماليةسوريا)القورلثية

جبالها.أحدفىمتنسكًا

لاأنههوالمؤكدنماوإتاريخيابعابتليسذلكوكل

لمئلراهنةمقدماتأيدينابين،وليسمعينوطنلهيعرف

الثابتمنولكن.هارونللقدصباثرةآثارأ!ةايمثالىثمتفلم(1)

ابتعةتلكلىالسح!قةالعمورتلكنذقامندعظماديرأان

ارتطتبهةحولتامالديرهذاوأن.مار،نماردـير3باعر&

البهسلأتكونانالمرجمحفمن.ثعودوريطىولاابْلباصمهايفا

..القدسفريحعلىتديماايبةالعاداحباتهمتتد

.51،عى،المرقبهاش:زكىعزت:انظر

،4



وأافاميةأهلهنيكونأنالمرجحومن،الاستنتاجهذا

رها.جوا

ولدإنهالباحعينبعضقالفقدولادتهتاريخجهةمنأما

،القوللهذامستند،ولام14.عاموتوفىم535سنةفى

،(م4-55423)عاهىبينتوفىأنهآخربعضورجَج

سنةإلىوفاتهتاريخعودآخررنورجج

جبالمننابوجبلقمةفوقللعبادةانقطعإنهوقيل

هذاأنإِلا؟أنظايهةذرقشمالالشماليةسوريةفىقوردق

تاريخمجهولاتمنأمرفذاكالصجةمنلهمشندلاالرأى

أيفعَا.الرجلهذا

(1)هزارًاالآنقبرهأصبجقدو

من(فبراير)ثباط9فىالمارونيةالكنيسةلهوتعيد

(I)القورشية(بخوبى)بارادقريةاهلاسولىالأمربادىْفىإنهيقال

علىكبرةبههسةيثعدتثم.قركتهمفىودفوهخمانهعلى

وخاصةالذخائرهذهنقلواتلايذهأنالمارونىايقليدوفى.فريحه

وحماةحلببينم524يعةشدالذىمارونمارديرإلىجمجته

فطقةفىحىَكفردترإلىالجمجمةنقلتثم،الحايةموريافى

القديسرباناحدنقلها،ثمال!ابعالقرنبدابةفىببانالترون

إلى-إيطالاليلوييرمديةهنالفرببالملبدير-رنجىبارك

نقلثم،المديةمنبالقرلدبهي!ةاممهعلىوبخت،المديخةهذه

كثحةإلىمارونالقديسهامةم911،تالمدذةهذهاصف

ؤلك:فىراجع..المدينةبهذهالموجود!الأمففىالكرص

(http://www. opuslibani. org. lb/ opusliarabc/A]Mawarenat

kedisoun /Maroun/marounncw.htm
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الرابعفىلهفتعيدالأرئوذكسيةالكنيسةبينما،عامكل

.(1)شباطشهرمنعشر

الصروهى:هالرنيوحنا

العلماءببعضحداممابطاركتهموأولالموارنةدعاةأثهر

إيه.منسوبالموارنةاسمأنإِلىللذهاب

فىدواسته،وتلقىأنظاكيةقربسرومفىولد

الساحلعلىالبترونعلىأسقفًاوعين،القسطنطينية

.لبنانمنالشمالى

*هارون+يوحناارتقاءسنةتحديدفىالمؤرخونواختلف

انتخبإيخهقالمنفمنهم؟ذلكوكيفيةالأنطاكىالكردى

الكبر:مارونالقديسعنايفميلاتعنولمزيد(1)

انظر:

الطائفةأهرحقهقةعنالجيةابراهين:لبابدريانيوسف-

المارونعةص

ديليهابمنالماروسةالك!ةبحث:صميربولسايأب-

.992ص2خالبهي!ةتار!ختراءةإلى

المجىالأيمانمعبم:ابوعىحموىصجىوالأب-

.،42ص

واوطانهاالحرتحةال!ذ!:الممريةالكيحةمنراهب-

YTtjo.

.451-531صالمثرقبهائر:زكىعزتدـ.-

ai.245Vol IX pم!اهNew Catholic Encycl

http:// www. ayietmarchaTbel. org/ SaintMaTOunAT. htm

.www//:ptih opuslibani. org. lb/opusliarabe/AlMawarenalY

kedisoun /Maroun/ marounncw. htm

htip:// www. oTimtlb. org..3060/3002/itaiar/bl htm



سنةالأصواتب!جماعالأساقفةمجمعفىأنطاكيةفى

البابا!اقامهرومةإلىذهبانهذكرمن،ومنهمم685

حوالى(نطاكيةعلىبطريركاالأنطاكىسرجيوس

بتاريخبطريركًاإقامتهتاريخربطمن،ومنهمم687

للرومالموالينالملكيينبينالشامفىحمعلالذىالانفصال

هنالثانىأوالأولالعامفىمارونالقديسأتباعوالموارنة

.(م683-م068)معاويةبنيزيدخلافة

أقاموهالمارونىوالشعب(1الإكليرُس)إِنقالمنومنهم

فىتاوفانسالشرعىالبطريركوفاةبعدعليهمبطريركاً

بواسطةسرجيوسالبابافئبتهم686وأوائلم685أواخر

.2(فيلادلفيا)أسقفيوحنانائبه

المهنةاختارمناىالاكيريكيبنمجموعةأىClergyإكليرُس"ْ(1)

الإكلرُس،وفاكالبهعةخدماتمنبخدمة،وافطلعالبهسية

نتمىلاالذىالعلمانى،والاكل!رُسربان(عفاؤهالذىالقانونى

.ةرهبايةمؤسةإلى

.57ص،الابق:اليوعىحموىمجىالأب:انظر

؟مارونيوخاعنايفملاتمنولمزيد(2)

انظر:

.دلليهاليمنالمارويخةالبهعةبحث:صفيربولرالأب-

.403صهامش2ج،البهيةتاريختراءةإلى

لىاذسرةالموسوعة:وآخرونالجضحمادبنمانع.د-

.636،76-عى2جالمماصر؟والأعزابوالم!اهبالأدكان

weN.245Catholic Encyclopedia Vol IX p

الأولابطريركمارونيوخاالقديس:حياةفهدبطرسالآباتى-

.م0791،المارونىالأنطاكى

،harbel. org/ StlpohnMaTOUnAr. hiأ!t + ar6ءالأ .hitp://www
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أنهالموارنةويرىم707آذارشهرفىمارونيوحناتوفى

الذىبطرسالقديربعدوالستينالثالثالبطريرككان

كماالمسيجبعدالأولالقرنفىالأنطاكىالكرسىأسس

الأنطاكىالكرلعىعلىبعدههنتعاقبوقد،يعتقدون

البطريركأيثهرهممنكان،بطريركا(75)اليومحتى

."1الدويهى)إِسطفانوسالعلامة

:(2الدو!هى)اسطفانوس

فكان،المارونيينالبطارقةأكابرمنإسطفانوسيعتبر

البطريركيةكرسىعلىجلس،حازمًاوِإدارياومؤرخاعائا

واسعةتغييراتوأجرى،ام407عامإيىام067عامهن

الطقسية.الكتبفى

علىيطلعناوفيها،المهمةالتاريخيةهذكراتهلناتركوقد

أياهه.وحتىنثأتهاهنذالمارونيةالطائفةأحداثأهم

:)3(اطاونضرغام!وسد

،المارونبطاركةأهممنالحازنفرغاميوسفيعتبر

وأوطانها،الضرقعةال!ئص:الممريةالبهسةمنراب:انظر(1)

.822ص

تاريخ:ديكإغاطوسالأرثمدرت/تممثلالمطران:انظر(2)

.232ص2ج،الثرقهالبههة

.2/323الابقانظر(3)
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عتامإلىام733عاممنالبطريركيةكرسىعلىجلس

27 iاللويزةديرفىام736سنةعقدعهده،وفىام

علىععثرالرابعبندكتىالباباواالقالذى+اللبنانىاجممع11

يويفعقدهإلىدعاوقد؟ام174سنةقراراتهجميع

الروهانى.الجر،وموقدصورمظرانالسمعانى

سلطة؟تحديدالمجمعبهاقامالتىالتعديلاتأهمومن

أبريثياتهم،علىفعليةسلطةايأساقفةبتقليدالبطريرك

،والإهتمامالأعيادعلر،وتعينالأسرارمنجكيفيةوتحديد

الطقسية،التعديلاتبعض،وتحقيقالمقدسالكتاببترجمة

كلالناسعلىالمسيحىالتعليمدروسإلقاءواجبوتقرير

والرهبانيةالحليةالرهبانةبأوضاع،والعنايةأحديوم

اللبنانية.

7671)السمعالىسعان!ومد -768 i1:)(م،

بعدةالتكلملِحسنقديرألغوياوكان،صورمطران

وسيطًا،وانتصبالشرقيةبالارسالياتاهتموقد،لفات

وجمع،الفاتيكانيةالمكتبةوترأس،والمواونةرومةبين

القديمة،النقودقطعمنوألوفًامخطوطاوخمسينمائة

أهمها:،مؤلفاعثرونمنهاطبعكئيرةتآليفوله

2/223،الاب!انظر(1)

واوطانها،الثرتةال!ئس:المريةالبهامنراهب-

642:9،2ص

،9



يحوىأجزاءأربعةفىمؤلفوهو؟الشرقيةالمكتة

.كثيرةمعلومات

للصرالعافمرالانقشاو!ها

قتوبينديرأمبجالميلاديعشرالحادرالقرنمنذ

واديصخورمنصخرفيالمبنيطرابلسفوقلبنانيثمالي

كما،المارونيةللبطريركيةمقرأ(المقدسأي)قدي!عا

يومناحتىالشتويالمقرجونيةفوقاذنيةبكركيأصبحت

.هذا

(1الأبريثهة)علىعلاوةالآنالشرقفىالمارونيةوللكنيسة

ودم!ثق،،وجيل،والبترون،الجئة:وياباتهاالبطريركية

،طرطوس،اللاذقية،حلب:اياليةالأبرثياتكذلكلها

ؤحلة،،صور،صيدا،بيروت،قبربر،جونية،طرابلس

إلخ.....مصر،بعلبك

،كندا،المتحدةالولايات:أبرشياتالمهجروفى

إلخ....سترارباا،البرازيل

المريمتة،المارونيةاللبنانية:هىرهبانياتأربعولها

إباريخة+اليوسانةْمنمقةكلمة،الأيارثهأ،الأيرثه(1)

امقف.للطةانضعةابطثةبهاوالمقمود

الإيمانمعبم:الوعىحموىمجىالأب:انظر

.6عى،المجى



اللبنانيينالمرسلينوجمعية،المارونيهوالأفطونية،المارونية

الموارنة.

راهبات:وهن:نسائيةرهبانياتسبعلهاأنكما

،واللبانيات،والأنطونيات،(المقدلمةالعائلة)عبرين

سيدةوراهبات،المقدسالقربانوراهبات،والتريزات

.المعمدانيوحناماروراهبات،الحقلة

المليونحوالىاليومالمارونيةالطائفةأبناءعددويقدر

لهمفليسالعالمدولبقيةفىأما،وسوريالبنانفىنسمة

.الآنإِلىدقيقحصر

فىحالياالعسكريةالحزبيةالسياسيةتنظيماتهمومن

.الأحراروحزب،الكتائبحزب:لبنان

يكونبأنالاْهراستقراليوموحتىم4391عامومنذ

ورئيس،المارويةالطائفةمناللبنانيةالجمهوريةرئي!

الدفاعووزير،يثيياالبرلمانورئيص،مسلمًاالوزراء

حسبموزعةالنوابمجل!فىالأعفعاءومقاعد،درزيا

(9)و،للموارنة(31):الآتيةاللبثانيةالطوائف

0()و،الشيعةللمسلمين(9)و،السنيينللمسلمين

للروم(13ر،للدروؤ(3)و،الأرثوذكسللروم

بموجبوذلك.الأرثوذكسللأرمن(2)و،الكاثوليك

حولانحتلفةالطوائفبينالاتفاقفيهتمالذىالوطنىالميئاق

51



مخلفعلىاللبنانيةللدولةالرئيسيةالمناصبتوزيع

.(؟ةفيهاالدينيةالطوائف

)1(انالر:

rصفيالابق- V.

الأديانفىالم!رةالموسوعة:وآخروناطضحمادبنمانع.د-

.386:936ص2ج،المعاسر!والأحزابوالملاهب

واوطانها،الرقيةال!ثى:الممريةالبهةمنراب-

!.ry:231ص

.681عى،المئرقبهاش:زكيعزت.د-

weN.247Catholic Encyclopedia Vol IX.p

lim52Annaya. htm3!01!عما)همعال.www//:ptth ayletmarc

(http://www. opusi iban .i org. lb/opusl iarabe/AlMawarenal

+lesmaronites". t

52
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07

ايعربية:المراجعاولأ

)التى(السعدعهـدولرا!م

م5991،القاهر!،1!2،النمرانيةالمذاهببينالعقيديةالفروق-

الأهديى:الدويهى)مطلافى

الحورىرثيد:عليهوعلقبطب،عنىالمارونةالطائفةتاريخ-

،،يروتاليوعيينللآباءالكاثوليكة،المطبعةالثرتونى

.ام098

،ببروت(الثرتونىرثدطبعة،المارونيةالطانفةبطارقةملسلة-

.م2091

الدكرالي:الرام

.ام998،بهروت،وقديبمالموارنةعنا!اماة-

3(الحطعلىدمشأما!ئةjلم!)دـاودكومداللهمهس

..ت،دالموارنةدعاوىإبطالفىالراتالحجججاهع-

)الدكوو()مامالتاحع!د)هام

.ت.د،6القاهر،مدبولىمكة،العالموأماطردياناتمعجم-

)الآدائى،لهدكطركل

المارونى،الأنطاكىالأولابطرلركامارونيوخاالقدكسححاه-

.م91

iاجمزاء،8)والأصاتلةالموارنةابطاركةسللة- 87 - 1 89 iما.

.م3999وشصبهوادصارهوتلاهدههار،نالقديس-
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الألي()صلولس

تاريخفراءةإلىدللكتابضمنمبحث،المارويخةالبهيحة-

..تد،الوعىحموىمجى:الأبهراجعة،الكة

الايمرجمون

..تد،القاهرأ،9طالثقافةدار،ايبهيةتاريخ-

،ياكو3لأوثا)جمرجىحمعط

ت.د.القاهر!،المحةهيهة،6ط،البةالبهةأعرار-

الدكئوو()خملأحمدخلكل

،يروت،البنانىالفكردار،\ط،الديهالمصطلحاتمعجم-

.ام599

اللطىالك!ةكاراهي

.م0002،القاهرة،ابارمكتبة,6.1,وأوطانفاالثرفةال!ئى-

الدكور()ركارسص

والطوانفوالفرقوالمذاهبوالعقائدللدياناتالمويعوصالمعجم-

الاختصاصيئ،منضخمعددبالأنجليزيةأعده،العالمفىواثحل

المربى،ال!بدارونثرت،زكارسهط/دالعريةإلىوترجمه

.م7991،القاهرة،دمثق،\ط

الألي()الهوعىعموىعهحى

.ام499،ليروت،المشرقدار،اط،الميحىالإيمانمعجم-

الدكور،)ركىعزت

.م1991،القاهرة،اثقافةدار،طا،المثرقبهائى-

الذى(/د)لاومىلالز

دار،\ط،اللهمعالحميةالبهةلعلانةثاملةرركة،هالعبادـ-

.م3502،الفاهره،الثفافة

)الألي(مم!لوص

ما99،،لهدبطرسالآباتىتحقكل،الربخةلىالمهورون-

55



وآخرونالدكتور()اطهكلصمادينمانع

،دار3ط،المعاعرةوالأحزابوالمذاهبالأديانفىايرةالموصوعة-

هـا814،الرياض،العايةابدوة

cpjAصدمخمول AUIاطووى()اللهدالىالمال!دىالثالى

.م6099،لبان،المارون!ةال!ريانيةالأنطايهةالبهصةتاريخ-

الأرثمل!ت()د!كا!لاطوصو(المطوافى)كثهمممعل

،3ط،النريةالكني!ةأحداثوأهمالثرتهالبهةتاريخ-

e،ييروت،الولهالمكهفثورات % 9 9 I.

الممرى،اللطرلىالمارولىالهطوكركىال!الي)لريافىكومد

م4091،والموارنةوالجراجمةالمردةأعلنىالراتابراهين-

..تد،المارويخةالطائفةأهرحقمهْعنالجيةالراهينباب-

طبع،لبانبجلوامقلالهاالمارونيةالطائفةأملفىتارخيةنجذة-

م6191،الأنجارمطبةفى
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الأجنبية:المراجع:ثانئا

New Catholic Encyclopedia , Copyright!1976 by The Catholic

.Universityof America

:)الانترنت(للمعلوماتايعالميةالشبكةعلىمواقع:ثال!

76421=http://www.almustagbal. com/stories. aspx? Story1D

http:// www. Angelfire.com/nj2/ stelomar/alkoddas.htmi

[http://www. An gel fire.com/nj 2/stelom/3! /al konafour.htm

15،3"//:ل!".+!،ع)يم3ع.5ءزوللال!5)حأ+هلاولك!اءك!أ".لماس!"

http:// www. Angelfire. com/nj 2/stelomar/ makabl. htmi

http:// www. ayletmarcharbel. com/letterpatriarch. htrn

.www//:ptth ayletmarcharbel. org/ SaintMarounAr. htm

+http:// www. ayletmarcharbel. or ! /St. Jpoh nMarounAr.ht

http:// www. ayletmarcharbel. org/ .ayannA25milaat htm

http:// www. maronitesynod. org/ history- synods. htm

-683-http://www. maronitesynod./enizagam/aidem/gro ar- raiya

tony-aoun. htm

-http://www. maronitesynod. org/ media/magazine/ rabitah

akhawia-.3002-hcram htm

/www.opuslibani. org. lb/0pusliarabe/]A Mawarenatلم//htt

kedisnun / Marnun/marounnew_ htm

/arabe/AlM awaren at53!)أ.( /b opus.أban5أ(http:// ww .w opu

lesmaronites. htm

http:// www. orimtlb.org. .3060/3002/itaiar/bl htm
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المؤلف

لرعلأ.أدوالحطىجممال.د

الوي!.تاةبجامعةالاكلاميةالفلفةمدرس

له:صدر

.4991،العرلهالآفاقدار،المعجزة:النبوةميزان-

الحفارةمركز؟يكونومن؟وجدهل:الحاتمالنبى-

.3002،العرله

مركز،الايعلامىالساسىالفكر،.فىالحاكمعلىالحروج-

.4002العرد5،الحفارة

الطع:تحت

وفلفة.ديانة:الناو-

أمرككما.فىالاءمأمة-

عربى.إنجليزى:العالمأديانمعجم-

61





اراتالإصدقائمةمق

سكلمعلىدو!..لضلؤقرميةا

الققيهإبراهممحمدأ.دكلحاكةهاعس

الققيعإبراهممأحهد.ددضدكذعصرجدكد

الففيهإبراهبماحصد.رطذكؤ!سلا

بدرانأحمدالخوبعندالضالة

بدرانحمداعود-بم!رومةمىالنقدكةالتوبهذ

الأحمدينأحمدالأميةعندعر*البمدهةالوكودعدى

الدوسرىأحمد.دايقايةمستحيل

الدوسرىحمدأ.دالحدثالشمرالسد!سىلالو!يايض

الدوسبرىاحمد.دالتعساءطبقات

وصرىالدحمدا0د(تصه!ورحورت)!لكاملةالت!حدكةلأص!ا

الحميدعبدحمدا.دوشمؤححه..البنةدىسه!ب

المظاحمدوالع!ؤالإن!ماق

سليمعزتأحمددحرالتحولاتهدالمعانىثرامق

صليمعزتحمداأيحاكةوموتالتلرءهدمند

ايخراطاد،ارسر-سؤ!)مرتداكاسطورةالمسع

الخراطإدوارلثثمدامىلىمتد!أخرأمرطتنور!ى

الخراط)دواراتسىالمشهد

لخراطارإدواثةلحدالقصة،ا

خرونو2الخرام!ادوارلأالن!مضامرحتي

بيومىغربد.اصما.4!الأ!ضلطتدلهة!سعمهةهى

لموضىا%شرفالهدؤطت!!المنيصظعرسدسرىاحمد

رلانمجداوالثكلاللي!

الد!تعيمححديامر).دت!ث!رحصر!واهـ،-لدريه

نافعش!االحمهر!ولكل(؟)متاهات

نافحشرلاhl.PlobCr)متاهذ

فرحةأبوالححمينىجمال.دالخاتمالنبى

علوضجعب.دمزطههطثعراء

علوخاجميل.رشمريةعضلط

علوشجميل.دوالنحواللفةمىمناظردت

علوضجميل.دالتمعروالشمراءحدكثض!

علوضجميل.د4با،ثقلا+

الهادىعبدحاتمالخطاللادالقلرئ

حمدأبواحامد.دالاسمادىالأ،،هيثرالأ!م

.حمدبوIحامدد:تربحةالدراصهاللعلامات وآخر

سالمابراهيمخالد.د:ترجمةالحداثةوروحبهيلاث!ث

كلاسحسينفالد.:ترجمغنقدكةتقاسيم

المسالزينب(الأد،طنحوىمى)مت!ت!لنصقتى

خضرالدفيالطصزشمدثعحمنامىاشرلىبتكطدالس!ح

حجازىشر.د-.صي!ذمه!لحمه!ةالنىموسوعة

حجازلىسمير.د(عنهثص!!)مرلةثئسر،حتيطةثتد3

حبازهـصمير.دال!رمم!هي1دعرسالأ!-رورو

الفتاحعبدشعيبش!هزالقصةالبواكيرمى

الحميدعبدضوقىالصضو-وأوهامالشمبمةالثغاهة

الراوىصلاح.د!ة.%lvlwyulجبخظ

فضلصلاح.راير،!ايداء31مي!لو!م!منهم

فضلصلاح.سي!ةمرسيمىالثثلا،1،طومهةللاص

فضلصلاح.داعهىالحمطهىمضيذ

ونقددرالات..شعر..قمة..روايةاالأدبيةالكتبهنالعديدإلىبالأفافة

.وأطفال،تراث،عامةممارف،يهد،تومة،سهايعة:توعةويهب

وثقافيةإعلامهةخدمات

المركزياهاآراءعنبالضرورهْتبرلاالاصداراتلىالواردةالاَراء
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